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V Podoli 29.7.2015

StfZnost na neposkvtnutf informaci dle zhkona L 10611999 Sb.. opatienf proti neiinnosti

StdZuji si na neposkytnuti informaci podle zdkona t,. 10611999 Sb., o svobodn6m piistupu
k informacimaLhddm o udindnf opatieni proti nedinnosti.

Dne 8. 7. 2015 vydal Krajsky riiad Zlfnsk6ho kraje, Odbor prdvni a Krajsky Zivnostensky uiad,
dislo jednaci KUZLl38894l20l5, spisovS znadka KUSP/38894l20l5lPZtJlDu, v ndmZ rozhodl
takto:

V souladu s ustanovenim $ 16a odst. 6 pism. b) zrlkona o svobodn6m piistupu k informacim
se Obci Podoli, Podoli 190, piikazuje, aby ve lhritd do 15 dnri ode dne doruieni tohoto
rozhodnuti Zidost o poskytnuti informaci, je7, je datovfna dnem 11.

5. 2015, ryiidil v souladu se 26. onem o svobodn6m piistupu k informacim.

Drc 23.7.2015 jsem do sv6 datov6 schr6nky obdrZel piipis od Obce Podoli, dislo jednaci
OUPO0283l2}l5,jimZ jsem byl vyzvin k rihradd n6kladri spojenych s poskytnutim informaci ve
vy5i 168,- Kd. Je5td tentyl, den, tj. 23.7.2015 jsem poZadovanou ddstku ze sv6ho bankovniho
ridtu uhradil na bankovnf ridet Obce Podoli, o demLjsem tak6 ihned zaslal zprhvu do datovd
schr6nky Obce Podoli.

Do dne5niho dne Obec Podoli qf5e uveden6 rozhodnuti Krajsk6ho fiadu Zlinsk6ho kraje
nerespektovala a poiadovan6 informace mn6 neposkytla.

Z6dAm, aby mnd informace, o kter6 jsem Lfudal, byly poskytnuty v pln6m rozsahu v souladu
s rozhodnutim Krajsk6ho riiadu Zlfnsk6ho kraje, dislo jednaci. KUZLl38894l20l5, spisov6
znadka KUSP/38894l20l5lPZUiDu. Soudasnd laskavd Lddfim, abyste vypoiddali tuto moji
stiinost a abyste dle $80 zhkona E. 50012004 Sb., spr6vni i6d, uiinili opatieni proti neiinnosti.

O udin6nych opatienich a vypoiildani t6to m6 stfZnosti mnd prosim informujte prostiednictvfm
datov6 schrdnky ID: , PoZadovan6 informace, o ndi jsem il,6dal, poZaduji zaslat,
prosim, tak6 do t6to datov6 schrdnky

D6kuji.

S pi6telskfm pozdravem
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rovedl finandni vybor zastupitelstva Obce podoll
- Kd za zimni fidrLbu komunikacf. Namfsto
1. jedndnf finandnfho vyboru Obce podolf, kter6
na d,. 255/2012 Sb., o kontrole, kaftd| kontrolni

njmi ustanovenimi

sf bjt poiizen zkay',
0 Sb., o obefch, aby

n!,mi ndleLitostmi (vdetn6 vyj 6dienf piislu54f ch
Jak z uvedendho vyplfv6, zkontroly provedend

.tokol 
z kontroly podle zilkona d.255/2012 Sb.,

"":,j:::lt"-0|:i::Tj?.::ll : 
kontroty ne{uarzel neobdrZet jsem ani z6pis okontrole, nj,bi,pouze zdpis z 1' jedndni finandniho vlfboru za$tupitelstva obce podoli. opukovanJ ;^;;;:;;

:l^:j::^ y::::l " nl"liu.iu kon_troly poskytnut nebo aby mn6 byra posrcytnuta

:1"::T:: ::j:::_1.:,"$: kontrory nnlnrni vybo'u,topit.i.*"'on"J;..:;;il;",vl,vr tutt 
. 
al z|jani zdpis o proveden6 kontrole nebyl zastu{itetstvu once piedloien a Le z6pis z l. jednhni

:'::1"""1T:::::I-^stupitelsrva_0_bce r$aor jej nemrize ani ziristi nahradit, nebofneobsahuje piislu5nym zdkonem piedepsan! neteZitosti.

stupitelstva Obce podolt vdetnd vfsledkri
kontrole spr6vnosti proplacend faktury ve
podoli. poZadavek na poiizeni usneseni

e,. l2B/2000 Sb., obcich. Ztohoto pohledu
ud6sti zfipisu z l. jednani finandniho vyboru

o vyboru neobdrZel. Opakovan6 L6d6m, aby
esenf finaniniho qfboru zastupitelstva Obce

ace, il,e finaninf vfbor usnesenf nepoifdil a ie
itelstva Obce podolf jej nemflil,e ani zEfustt

tosti. Drile L6d,6m, aby
a Obce podolf nepiijal
ostatkri.

Doplnini podfni

K vasi i'6dosti o doplndnf poddni d. j. KUZL 485t5/2015, kterd jsem od v6s obdrZel dne 4. 8.2015,uviidim, Ze jsem neobdrZel nfZe uvedenE info._u"",



stiZnost o nesluditelnosti funkci starostkv Obce
Podoli, postoupena jin6mu orgdnu veiejnd f-r*r, mnd byla zaslhna kopie dokumentu, kterym

;ostoupil Zddost o

#,:-,ry:1 ]*T*: dte. zilkona.. d- 
_r06llsse sb., o svobodnem pifstupu k informacfm,r Irrvr ul4wIIlI,

Ministerstvu vnitra ieskd rep iky. D6le 
]uv6dim, 

Ze v kopii tohoto dokumentu, ktery byl
adresovfir Ministerstvu vnitra i bylo znedftelndno datum jeho vyhotovenf. coZ ie v rozno* se
adresovfir Ministerstvu vnitra i bylo znedftel datum jeho vyhotoveni, coLje v rozporu se
z6konem o svobodndm piistupu k informacinl.

opakovan6 Lhclhm, aby mn6 byla poskftnuta kopie pyfpisu, kterym byra postoupena
stfZnost o nesluiitelnosti funkcf starostky Qbce Podolf jin6mu orgi[nu veiejn6 spr6vy, jak je

bce Podoli, nebo aby mni byla poskytnuta
Obce Podolf nepostoupil tuto stiZnost jin6mu
vEci je nepravdivd. SouiasnE L6d6mraby mnE
u, ktert' vyhotovil _ kterf
er6m bude iiteln6 datum jeho vyhotoveni.

snesenf kontrolniho vfboru zastupitelstva Obce
osti funkci starostky Obce podoli. ObdrZel jsem
rolnfm vfborem zastupitelstva Obce podoli ve
mi podpisy piislu5nfch osob, coZ je v rozporu se
poslcytnutd informace nenf takd ja sn6, zd.akopie

poskytnutt5ho dokumentu je jedinim pisemnffn materi6lem, ktery je relevantni v piedmdtnd v6ci,
nebo jestli takovlch pisemnjch materidlt je vi[e.

ty kopie v5ech usnesenf kontrolniho viboru
ke kontrole nesluiitelnosti funkci starostky

Iu5nfch osob. Souiasnd Zdd6m, aby mn6 byla
je jedinfm pisemnfm materidlem, kte4f je
vfch pfsemnfch materiflfi vice.

ciho i6du zastupitelstva Obce podoli, pod nimZ
a kopii jednaciho i6du, ktery byl schv6len

er6 mn6 byla zasl6na, jsou zneditelnEny podpisy
pifslusnfch osob, coZ je v rozporu se z6kofrem o svobodndm piistupu k informacim. D6le
uvddfm, Ze existujf vdLnd
tento jedna ci i6d,byl zrus 

atn.ho jednacfho i6du, nebof

nahrazen jerdnacim i6dem 
ze dne r ' ll ' 2006' bod 7 ' a

i6du zastupitelstva Obce podolf. V piipad6,
I6d povaL,ovdn jednacf i6d schvrilenf dne 15.
kopie bez zne[itelninf podpisri pifslu5n;fch
oru se zfkonem o svobodn6m pifstupu
roi jsem neobdrZel kopii jednaciho i6du
dne 1. tl. 2006 a ktery je k dnednfmu dni

a Obce Podoli. pokud je platnf jednac( i6d
2006,Lhd,^m o zaslilnf jeho kopie.
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6' Nebyla mnd poskytnuta kopie zdpisu zi l. zaseddni zasispitelstva obce podoli kterd se
uskutednilo dne 27. 4. 2015 bez toho, ze a!,jeji psany text byl ve vsech jejich ditstech ditelny.
zneditelnEnf ddsti textu piedmdtndho zinisp je v rozporu se zakonem o svobodndm pifstupu
k informacim a v rozporu se z6konem o obcidh.

opakov:rni L6dhm, aby mnE byla poskyfnuta kopie zfpisu ze 7. zasedfnf zastupitelsfva
Obce Podolf, kter6 se uskuteil )y nebyl zneiitelndn ilhdn! texttohoto d,okumentu, vietnd po

7' Nebyla mnE poskytnuta kop rpiterstva obce podoli kterd se
, Le blljeho psanf text byl ve vsech jeho d6stech ditelnj.

J:tr.rrtr1je 
v rozporu se z6konem o svobodndm piistupu

opakovaLnE L'hd6m, aby mn6 byla poslcytriuta kopie usnesenf ze 7. zaseddni zastupitelstva
obce Porlolf, kter6 se uskuteiniio dne zl. l. zots,-a to tak aby nebyl zneiiteln6n Lhdnj, text
tohoto dokumentu, vietni pod

8' Nebyly'mnE poskytnuty kopie iela obec podolf v obdobr od r.ll.20l4 do 31. 12.2014, vdetnE covndprdvnich,beztoho, Ze byjejich text b;zl zneditelndn i v t6ch d6stech, fterd nejsou zdkonem ch,r6ndny. V $gb z1kona E.
106/1999 sb., o svobodndm pifstupu k inftrmacfm jsou poslcytnutf
zdkladnicld osobnich fdajri o osob6ch, kterynl byly poskytn kterd se na
Z6dost poskytuji. Kopii mn6 zaslanych smlu'fi a dohod jsou zneditelnE h, kter6 by
mEla bft diteln6. D6le uv6dfm, Ze existujf oprdvndnd pochybnosti o tom, zda mn6 byly
poskytnuty vsechny dohody a smlouvy o kte[d jsem Lddal a z poskytnulfch informacf to jasnd
nevyplfvrir.

kopie v5ech smluv a dohod, kter6 uzaviela
2. 2014, vietnd smluv a dohod obchodnfch a
, ktery by byl chr6n6n zdkonem, nj,brL, aby

uladu s $8b zilkona o svobodn6m pifstupu
poskytnuta informace, zda mni zaslan6 kopie
odami, kter6 Obec podolf v uveden6m obdobf
louvy, kter6 mnd nebyly poskytnuty, nebot,

ziejm6.

o udindni'ch opatienich v dand vdci md prosfiir informujte prostiednictvim datovd schr6nky ID:
thdal, poZaduji zaslat, prosim, tak6 do t6to




